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قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به 

قانون مدنی، عقد عبارت  6۸9از نظر لغوي به معنی بستن است. بر طبق مادهفارسی انتقال یافته و 

است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري کند و مورد قبول 

نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک  9آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بين 

کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع یگر مرتبط میموضوع خاص به یکد

شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود شوند که کلمه عقد در عقود معين استعمال میمی

دارد، قراردادهاي قانون مدنی مقرر می 61شود. ماده خواه معين باشد و یا غير معين اطالق می

اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد را منعقد کرده خصوصی نسبت به کسانی که آن

رود. در این صورت نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می

قانون  6۸9اختصاص به عقودي که اثر مستقيم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده 

ا اختصاص به عقودي داده که اثر مستقيم آنها تعهد مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن ر

 .است

پدیدۀ فساد مالی، در دنياي امروز و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، به عنوان یکی از 

مهمترین موانع پيشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیري را بر 

و پيشرفت را مسدود و محدود می  سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسير توسعه

 سازد.

فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافيت بين الملل بر تمام بخش هاي 

جامعه از ساخت )فرانسه(، آموزش و پرورش )اوگاندا(، پليس )مالزي(، تا مجلس )ژاپن(، قوه 

ان( اثر می گذارد )کسنيا، قضائيه )برزیل، بورکينافاسو، اکوادور و نپال(، و حتی کليسا )یون

(. فساد پدیده اي است که کمابيش در کليه کشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، 999: 911۸

شکل، ميزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. 

ي از ممالک امروزه بسياري از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسيار
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دریافته اند که فساد و تخلف اداري یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادي، توسعه 

و پيشرفت است. نظام اداري ما نيز مدتهاست از بيماري فساد و تخلفات اداري رنج می برد. 

بدین براي حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداري کشور، نيازمند برنامه هایی هستيم تا 

وسيله به تجزیه و تحليل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههاي گوناگون، راهبرد بهينه را 

 انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.

هاي تنظيمی دولت به طور صریح و مشخص مسئوليت توزیع سرمایه، درآمد و برنامه

وظيفه قانونی به عهده  هاي ممتاز اقتصادي و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد وموقعيت

دارند چنين ظرفيتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسياري از واقعيات محيطی 

پذیریها، تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسيب و سازمانی می

هاي پروژه شود.هاي پيش روي سازمان اداري یا اجتماعی نام برده میتهدیدات و فرصت

پيمانی و دولتی فارغ از کم و کيف موضوع قرارداد به طور کلی از مرحله توجيه ابتدایی و 

تصویب یا ابالغ طرح تا انتخاب پيمانکار و اجرا و تحویل محصول قرارداد به وسيله عناصر و 

 .شودعوامل مختلف داراي منشا داخلی و بيرون از قرارداد تحت تأثير قرار گرفته و انجام می

فساد مسير رشد اقتصادي را با موانع بسيار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادي اثر منفی دارد. 

(. هدف 9161، 6این تأثير بر اقتصادهاي باز بيشتر از اقتصادهاي بسته است )بلک برن و پوکسيو

ن می از انجام مطالعه بررسی فساد مالی در قراردادهاي اداري و راهکارهاي پيشگيري از آ

باشد.فساد بيماري انکارناپذیري است که ساختار مطلوب اجتماعی را در سطحی وسيع تهدید 

می کند. امروزه فساد و کنترل آن دغدغه اصلی تمام کشورها و سازمان هاي بين المللی است. 

این دغدغه را می توان در قراردادهاي اداري متعدد به خوبی مشاهده کرد. براي فساد دالیل 

ي بيان شده است. فساد  قطعاً آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع وجود شفافيت و متعدد

رویه هاي مناسب حکمرانی خواهد شد. نکته اي که بر اهميت مسئله فساد می افزاید، رابطه 

فساد با جرایم سازمان یافته و تأثيرات منفی اي است که بر اقتصاد داخلی، ادارۀ عمومی جامعه 

                                                           
1 . Blackburn & Puccio 
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مات دولتها در جهت توسعه می گذارد. پيشگيري از فساد از طریق راهبردها و واکنش و اقدا

هاي هماهنگ اداري ممکن خواهد شد. این مطالعه به بررسی مفهوم فساد، انواع فساد، فساد 

 مالی، علل، نتایج، سنجش و پيشگيري از فساد مالی می پردازد.
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می تواند به اشکال مختلف روي دهد. فساد می « فساد»براساس فرهنگ انگليسی آکسفورد، 

باشد که در تالشی یا خرابی اشيا، به ویژه به ليل تجزیه یا پوسيدگی، همراه با « مادي»تواند 

باشد که جلوه هاي « اخالقی»گندیدگی و نفرت انگيزي خود را نشان می دهد؛ فساد می تواند 

سالمت در ایفاي وظایف دولتی به دليل رشوه خواري « تباهی»یا « انحراف»آن را می توان در 

در معناي اخير پدیده اي « فساد»انبداري یا انجام یا وجود اعمال فسادآلود مشاهده کرد. یا ج

است که در همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، یافت می شود )صفري و نایبی، 

69۸1 :641.) 

حال پيامدهاي مخرب و زیانبار فساد مرز نمی شناسد؛ اما تأثيرات منفی آن در کشورهاي در 

توسعه به مراتب بيشتر از کشورهاي توسعه یافته است. در بسياري از این جوامع، فساد هزینه 

هاي اقتصادي سنگينی به بار می آورد؛ عملکرد بازارهاي آزاد را دچار اختالل می کند؛ باعث 

 کندي روند توسعه اقتصادي می شود و توانایی نهادها و بوروکراسی در ارائه خدمات مورد نياز

شهروندان را کاهش می دهد. همچنين، فساد بر تالش هاي صورت گرفته براي مبارزه با فقر 

 (.6331، 9تأثيرات منفی می نهد )تئوبلد

 و پيگيري را آن مربوط مسائل و مالی فساد امکان دولتی، قراردادهاي به نگاهی با فصل این

 . نماید می بررسی را مالی فساد و قرارداد در مؤثر عوامل

 کارفرما مجموع در توانندمی و داشته قرار پيمانکار برابر در خود ماهيت به توجه با مشاور -6

  شوند تعریف

 یا دولتی هايپيمان متقاضی هايشرکت انتخاب و گيريتصميم روند در تأثيرگذاري -9

  شودمی محسوب مالی فساد و رشوه تبادل اصلی دالیل از قرارداد شرایط در تغيير

                                                           
2 . Theobald 
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 پيمانی قراردادهاي انواع به ارزان یابیدست هايروش بهترین زمره در موقعيت رانت  -9

  دارد قرار

 نظارت بخش توانی کم و ضعف نشاندهنده دولتی سيستم در گوناگون تخلفات وجود  -4

  باشدمی دولتی دستگاههاي در

  باشدمی ضروري بسيار دولتی قراردادهاي متقاضيان کاري سوابق از داشتن اطالع  -1

 جانبههمه توسعه به دستيابی توسعه، و رشد اقتصاد، المللیبين و داخلی متخصصين از گروهی

 کاهش و بازار قوانين بر متکی اقتصادي هايسياست هنگام به اجراي از تابعی را پایدار و

 اداري نظام در تمرکز عدم و خصوصی بخش مشارکت جلب حتی دانندمی دولت گريتصدي

 بانک مانند المللیبين اعتباري مراکز کنندمی تعریف توسعه نشانه بودن،توسعه ابزار بر عالوه را

 به اعتبار یا کمک اعطاي خود، هايسياست اجباري اعمال در نيز پول صندوق و جهانی

 ریاست دوره چند طی کنندمی اقتصادي و بانکی پولی، هايسياست اجراي به منوط را کشورها

 مانند هاییطرح تا گرفت صورت مستمري و متنوع تالش نيز ایران در جمهوري

 کاهش ضمن تا گردد عملی بازار آزاد فعاليت بر مبتنی اقتصاد احياي و سازيخصوصی

 تجاري و اقتصادي قوانين تغيير. شود عملی مردم به امور واگذاري موضوع دولت، گريتصدي

 تا دوم و اول هايبرنامه طی دولت تملک تحت ورشکسته نيمه شرکتهاي مالکيت واگذاري و

 نفت ملی شرکت یعنی ایران اقتصادي بنگاه مؤثرترین و بزرگترین براي شدن قلمداد خصوصی

 تأکيد مذکور المللیبين و داخلی باور و دیدگاه نمودن اجرایی بر چهارم، پيشنهادي برنامه در

 . (61: 6333، 9دارد )ازبورن

 سهم افزایش و دولت گريتصدي سهم واگذاريسياست پيگيري با همزمان بنابراین،

 به گرایش سياه، تجارت و زیرزمينی اقتصاد کارشناسان همچنان پيمانی قراردادهاي

                                                           
3 . Osborn 
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 درآمدي شکاف افزایش موجب را بخش اثر نظارتی کار و ساز فاقد و شتابان سازيخصوصی

 اوليه ضوابط و اصول فاقد و کاذب صوري، شرکتهاي گسترش و رشد ساز زمينه و جامعه

 بر مبتنی هايفعاليت گسترش دليل به که شرایطی دانندمی اثرگذاري قدرت داراي اقتصادي

 اثربخش مشارکت فضاي حذف و تضعيف به سهولت با تواندمی بازيسفته و خواري رانت

 با سازيخصوصی بنابراین. گردد منجر اقتصادي پویایی و واقعی خصوصی هايشرکت

 و شکوفایی ساززمينه تواندمی که است همراه متقابل و متضاد تأثير دو و رفتاري پارادوکس

 کثيف درآمدهاي و سياه اقتصاد سازينهادینه و توليد باز یا پایدار و جانبههمه اقتصادي پویایی

 .(991: 9111، 4باشد )کورر

اختيارات اداري/ دولتی براي نفع شخصی؛ چنين تعریفی زمانی استفاده غيرقانونی از 
، 1جامعيت می یابد که قوانين اداري کامل، واضح، عادالنه و فراگير باشد )تئوبلد

6331.) 

 تعریف فساد اداري بر مبناي افکار عمومی جامعه

 اقدامی که از دید مردم یک جامعه غيراخالقی و مضر باشد.

 س منافع عمومیتعریف فساد اداري براسا

 آن گروه از اقدامات کارکنان و مسئوالن دولت که به منافع عمومی لطمف می زند.

( نفع 6سه انگيزه اصلی براي یک کارمند به هنگام مشارکت در فساد وجود دارد: 
( کمک به 9( دریافت رشوه نقدي و یا غيرنقدي از شخص ثالث؛ 9شخصی مستقيم؛ 

                                                           
4 . Kurer 
5 . Theobald 
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(. تعاریف نوعی از فساد اغلب دربردارنده 64-63: 6931دوستان خویشاوندان )حبيبی، 

سوء استفاده از پول یا پاداش براي منفعت  (6سه طبقه است که با هم همپوشانی دارند: 
( تخلف از 9( تبادل نامناسب پول یا پاداش براي نفوذ یا قدرت نابجا؛ 9شخصی؛ 

 (.9111، 1مصالح عمومی یا هنجارهاي رفتار )ورلين

فساد انواع متفاوتی دارد: فساد پوروکراتيک )دریافت رشوه به وسيله مقامات 

)به معنی  3رشوه توسط سياستمداران(، و فساد بزرگ سازمانی(، فساد سياسی )دریافت
سوء استفاده از قدرت دولتی توسط رؤساي دولت، وزیران و مقامات رسمی ارشد 

(. در یک طبقه ندي کلی فساد به آنچه 61: 6333، ۸براي منفعت شخصی( )ازبورن
براي فرو درون داده ها را متأثر می گذارد )نبود برنامه ها و معيارهاي قانونی مؤثر 

 (.991: 9111، 3نشاندن فساد( تقسيم شده است )کورر

شود. ولی قراردادي که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می

شود. تنها در قوانين و مقررات و دکترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی
دي آمده است. فقط چنين تعریفی در نظام تعریف در ترمينولوژي دکتر جعفري لنگرو

حقوقی ما دليل بر انکار وجود قراردادهاي دولتی نيست.بالعکس برخی تعاریف در 

خورد مانند تعریف پيمانکار و قوانين متفرقه از بعضی قراردادهاي اداري به چشم می
ردادهاي توانند عالوه بر ایقاعات اداري، قراهاي اداري دولت میپيمانکاري. سازمان

ناخواه باید به قانونی مربوط شود متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادي خواه
بنابراین قوانين حاکم بر هریک از این قراردادهاي متنوع، یکسان خواهد بود. لذا 

بندي بندند، تقسيمهاي دولتــــی و عمومـی میتوانيم از قراردادهایی که سازمانمی

باشيم و آنها را به قراردادهاي اداري دولت و قراردادهاي غير اداري دیگري داشته 

                                                           
6 . Werlin 
7 . Grand corruption 

8 . Osborn 

9 . Kurer 
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شود که قرارداد اداري، به قراردادي اطالق می»دولت تقسيم کنيم.به عقيده دولوبا 

مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور 
کنند، خواه مبين گيرد، منعقد می مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداري قرار

این قصد، وجود قيود و شروط مخصوص حقوق اداري مندرج در قرارداد باشد و 
خواه شرکت و همکاري نزدیک و مستقيم پيمانکار در انجام امر عمومی، داللت بر آن 

 «قصد کند.

مالی و غير مالی و معوض و غير مفهوم لغوي قرارداد شامل عقود عهدي، تمليکی و 

هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودي معوض است و نيز شامل موافقت
شود. در مفهوم لغوي قرارداد هم دليلی نداریم که مقنن ایران دخل و محقق می

تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوي حجت است و حجت بودن همين 

کند و نتيجه قانون مدنی را جبران می 6۸9یف مذکور در ماده مفهوم لغوي، نقص تعر
قانون مدنی اعم  6۸9توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده اینکه می

عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه  6۸9است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 
ارداد، لذا عقد و قرارداد به یک بکار برده منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قر

یا چند طرف در موضوع  9توان به توافقی قانونی معنی هستند.در هرحال قرارداد را می

 9معين به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی 
وگو شوند شود که طرفين آزادانه با یکدیگر واردگفتجانبه است و آن وقتی واقع می

 ه توافقی برسند.و ب

اند: یک دسته از آنها قراردادهاي حقوق مدنی دولت دسته 9قراردادهاي دولت بر 

اهميت هاي کوچک و کمهستند. )مانند قرارداد اجاره، رهن، و برخی خرید و فروش
ند افراد کنند.( در این قراردادها دولت مانکه از قواعد و احکام حقوق مدنی پيروي می

هاي تابع قانون مدنی است و دسته دیگر قراردادهاي اداري دولت مانندپيمانکاري


